
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2022-06-09 

Plats:   Närvårdskontoret 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Lotta Andersson, Annika Arvidsson, Elvy Johansson, Maria Glemfelt, Anneli 

Westberg, Emma Noring, Behnaz Farbod, Pernilla Berglund, Ingela Sunneskär, Charlotte 

Bliesener Falkenström samt Anna-Lena Hardtmann  

Frånvarande:                                     

Bollebygds kommun, som i nuläget inte har någon utsedd representant, Marie Elm, Mattias 

Olerot, Sari Heinonen, Olga Lacatus, Sofia Lundstedt, Helena Blomkvist  

                            

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.       

Ingen kommentar för ändring har inkommit på föregående minnesanteckningar från den 5 

maj. De är nu publicerade.                                  

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

§ 3. Genomgång av årshjulet – vad ska göras?                                    

Mars; Kvarstår diskussion kring gemensamma aktiviteter utifrån avvikelser, se vidare § 5 

och revidering av dokument och översyn av hemsida se vidare § 6.                                                                        

April; Workshop våren 2022, är genomfört och efterarbetet är klart.                                                     

Maj; Analysgruppen och Egengranskning. Analysgruppen haft möte 17 maj och för 

egengranskning se vidare § 7. 

Juni: Översyn av grupper och deltagare, adjungerade. Är någon borta så blir det väldigt 

sårbart. Det är också extra sårbart i gruppen gällande socialtjänsten. Någon från 

verkställighet saknas, till exempel enhetschef eller verksamhetsutvecklare. Även 

funktionshinder saknas. Det är viktigt att man blir trygg och vågar säga det man tänker så att 

processerna går framåt. Frågan om närvaro behöver också hanteras så att de som är med i 

gruppen verkligen har möjlighet att prioritera och deltaga. Ersättare skulle kunna vara en 

lösning, men det kan bli svårt och detta anses inte vara aktuellt. Frågorna lyfts till 

styrgruppen.  

 

§ 4. Förslag på revidering av arbetssätt kring in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Anna-Lena Hardtmann, som är sammankallande i den arbetsgrupp som har i uppdrag att se 

över de delregionala rutinerna som infördes 1 september 2021, återkopplar kring arbetet. 

Arbetsgruppen har haft ytterligare möten och grunden i nytt förslag är att avstämningsmötet 

tas bort. Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvård ska 

kompletteras/göras om och där är förslaget som antas att arbetsgruppen som arbetat med 

planerings/ansvarsfliken tar över och gör klart, Ingela Sunneskär är sammankallande. En 

patientinformation som ska lämnas ut till patienten på sjukhuset behövs och då en regional 

information är på gång att tas fram bland annat kring SIP så inväntar vi denna och ser om vi 

kan använda enbart den eller om vi behöver komplettera. Arbetsgruppen anser att det behövs 



 
 
ett dokument som beskriver planering, SIP, fast vårdkontakt och hemgång. Sedan är det två 

delar där ytterligare diskussioner måste ske. Det gäller när/var/hur ”överlämning” från 

regionens öppenvård till kommunen ska ske för de som inte har kommunal hälso- och 

sjukvård sedan tidigare och hur man ska arbeta med SIP. Det gäller hanteringen av SIP på 

sjukhus, när/var/hur erbjudande om SIP ska göras och vem som ska ansvara för olika delar. 

Det handlar delvis om olika tolkningar, synen på SIP och om resurser, samtidigt som vi ska 

få till en riktlinje som följer lagen och att det blir patientsäkert. Det måste också tydliggöras 

när huvudansvarig fast vårdkontakt respektive fast vårdkontakt ska deltaga i SIP. Ytterligare 

ett möte är bokat för arbetsgruppen den 14 juni. Farhågor finns att det går för fort vid 

införandet av ny riktlinje även denna gång och att det inte blir implementerat korrekt och 

därmed patientosäkert. Arbetet har presenterats för styrgruppen och det framfördes då också 

att det startdatum som preliminärt var satt till 19 september kommer behöva skjutas fram.   

Om en ”workshop” ska genomföras för att informera/utbilda om nytt arbetssätt så behöver 

detta kanske också bli ett skall-krav. Förslag är också att ta fram material som kan tas 

tillbaka till olika enheter eller till lokala ledningsgrupperna för Närvårdssamverkan att kunna 

arbeta vidare med det. Patientfall kan också vara bra att ta fram. Det är viktigt att tänka både 

på utbildning och samverkan. Ny regional rutin har kommit och behöver gås igenom så att 

den delregionala riktlinjen följer den regionala.  

Sammanfattning kring införande och utbildning: Information om det nya arbetssättet ska 

informeras av Styrgruppen till alla verksamheter. I samband med att den delregionala 

riktlinjen börjar gälla till hösten ska informationstillfällen genomföras digitalt med ca 30 

personer vid varje tillfälle. Våren 2023 ska vi kunna ha en workshop.  

 

§ 5. Avvikelserna 

Anna-Lena Hardtmann som är sammankallande i analysgruppen presenterar arbetet som 

pågår kring avvikelser; statistik 2021, arbetet i den regionala avvikelsegruppen och arbetet i 

den delregionala analysgruppen. Hon presenterar den enklare statistiken kring avvikelserna 

2022 som presenterades för styrgruppen och även den statistik som sammanställts till VVG, 

vilken utgår ifrån avvikelser mellan alla kommunerna i vår delregion och regionen som 

helhet och är inte uppdelad ytterligare. Sammanfattning av behov av fortsatt utveckling 

gällande arbetet med avvikelser i samverkan presenteras. Vidare informeras om de 

diskussioner som finns i den regionala gruppen gällande MedControl och trädet för ”typ av 

händelse” respektive trädet för ”korgar” för olika förvaltningar. Genomgång görs sedan av 

det arbete som gjorts i den delregionala analysgruppen med genomgång av vilka rutiner som 

berörts och de kommentarer som kommit i samband med genomgångar av analyserna. I stort 

sett alla punkter är omhändertagna. Förslag på mall ska tas fram för de lokala 

ledningsgrupperna att ha i sina diskussioner.  På SÄS gör man just nu en genomgång av alla 

avvikelser i samverkan. Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att veta hur mycket tid 

som ska läggas på framtagande av statistik och vad man skulle kunna gör bättre/annorlunda i 

det fortsatta arbetet kring avvikelser. Analysgruppen har två möten inbokad till hösten och 

fortsätter sitt analysarbete.                                                  

Presentationer och dokument bifogas minnesanteckningen.  

§ 6. Samordnad individuell plan – SIP 

Maria Glemfelt, projektledare för SIP presenterar vissa viktiga punkter som hon vill skicka 

med. Tandvårdsstöd genom hela livet är en viktig del och detta ska inte glömmas av i SIP-

arbetet. Maria påminner om omställningen till Nära vård kopplat till SIP-arbetet. Vi måste 

prata om ”mellanrummen” och hur processerna ser ut i olika verksamheterna och jämföra 

hur vi gjorde före 2018 och hur vi gör nu. Lever vi kvar i det gamla och vilka nya former 



 
 
behöver vi ha utifrån det organisatoriska perspektivet? Förslag är att detta diskuteras vidare i 

denna grupp. En diskussion behöver också ske kring vad som finns i en SIP respektive i en 

annan underliggande plan. Även proaktiva SIP behöver diskuteras framöver.                       

Ingela Sunneskär presenterar nytt förslag till flödesschema som får godkänt och som 

kommer publiceras på hemsidan.                          

Presentationer bifogas minnesanteckningen. 

§ 7. Genomgång av läxor/uppdrag 

Genomgång gjordes av läxorna. För mer information, se dokument som bifogas 

minnesanteckningen. 

Rehabdokument och mail gällande inventering kompetens Hand- och armoperationer 

Arbetsgruppen som gått igenom rehabdokument har även haft i uppdrag att se över det mejl 

som kommit från ortopeden för inventering av kompetens och utbildningsbehov gällande 

hand- och armoperationer. Förslag är att alla verksamheter i kommunal verksamhet och på 

privata rehabenheter gör en genomgång av kompetens och utbildningsbehov och skickar till 

Närvårdskontoret som sedan gör en sammanställning för fortsatt diskussion i 

uppdragsgruppen kring behov och upplägg av eventuell utbildning. Helena Blomkvist har 

sedan tidigare svarat på mejlet för Närhälsans räkning. Förslaget godkänns och Anna-Lena 

Hardtmann skickar ut mejl för vidarebefordran till aktuella personer i uppdragasgruppen. 

När det gäller dokumentet för Nivåstrukturering för hand- och armproblematik så har 

arbetsgruppen gått igenom detta.  Innehållet anses vara bra men ändring behöver göras för 

ansvar för revidering för att sedan presenteras för AU för hantering och beslut.                 

Gällande dokumentet  Överrapportering arbets- och fysioterapi så är arbetsgruppens förslag 

att lägga till de nyare delar som berör SAMSA och att ta bort bilaga 1 a och 1b. Förslaget 

godkänns och arbetsgruppen arbetar vidare med dokumentet som presenteras vid nästa möte 

8 september. Påminnelse om att rutinen gäller och att fax är det som gäller för epikriser med 

mera innan annan patientsäker lösning finns.                    

Gällande dokumentet Säker hjälpmedelsförskrivning vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård är arbetsgruppens förslag att göra om dokumentet så att det enbart gäller hjälpmedel 

då övriga delar finns beskrivet i andra dokument. Förslaget godkänns och arbetsgruppen 

arbetar vidare med dokumentet som presenteras vid nästa möte 8 september.  

Se över arbetssättet från 1 september                               

Se ovan § 4.  

Tillfälliga insatser – permission                                  

Ingela Sunneskär har omarbetat förslaget kring permission och det har godkänts av 

styrgruppen. Dokumentet är publicerat på hemsidan och börjar gälla 1 juli 2022. Läxan ses 

nu som färdig och kan klarmarkeras.  

Granska sammanställningen av workshopparna Se över planerings-/ansvarsfliken                                      

Ingela Sunneskär presenterar det dokument som arbetsgruppen tagit fram för arbete i 

ansvarsfliken. Dokumentet är ytterligare bearbetat, men är nu klart och kommer publiceras 

på hemsidan.                           

Dokumentet bifogas minnesanteckningen.                                                                                                                                                                                                                           

Omhändertagandet av workshopparna 1 och 3 mars                                     

Allt det som fanns med i sammanställning av det som framkommit vid workshopparna 1 och 



 
 
3 mars och som skulle kompletteras/tydliggöras kopplat till arbetsgruppen som arbetar med 

arbetssättet från 1 september är genomgånget och omhändertaget. Allt är inte klart men 

hanteras i olika grupper/Närvårdskontoret.  

Vårdbegäran        

Ingela Sunneskär presenterar det arbete som gjorts av dokumentet kring den delregionala 

rutinen för vårdbegäran. Dokumentet är omgjort och ser bra ut. Det kommer presenteras för 

AU för hantering och beslut.                                                            

Dokumentet bifogas minnesanteckningen.                        

Egengranskning        

Enkäten (pilot) ligger ute och önskemål finns om att förlänga tiden för piloten så att man har 

även juli på sig. Önskemål och behov av ändringar inför höstens egengranskning (i skarpt 

läge) skickas till Anna-Lena Hardtmann och datum ändras till 31 juli.                             

Egenvård                                  

Punkten var i sak klar men frågan har lyfts igen. En sammanfattning kring problemen med 

egenvårdsintyg har gjorts av Anneli Westberg på SÄS. Det är svårigheter då det finns flera 

yrkeskategorier som inte följer rutinen och troligen inte heller har kunskap om vad som 

gäller. Rutinen är regional och är rätt gammal och vi kan fråga VVG om något ska göras i 

frågan. Vi behöver också lyfta frågan så att alla följer den rutin som finns. Frågan lyfts till 

AU.  

Uppdrag kring sköra äldre                                     

Från sjukhusets sida finns ibland kommentar om att det finns personer som skrivs in på 

sjukhus grund av till exempel ”ohållbar hemsituation”. Styrgruppen har givit Uppdragsgrupp 

Vårdövergång i samverkan, att när arbetssättet och rutiner från 1 september är klara, så ska 

en granskning göras på tre fall för att se vad som kan förändras/förbättras. Då arbetssättet för 

utskrivning från slutenvården kommer dra ut på tiden så skulle vi ändå kunna göra denna 

granskning för att öka förståelsen för dessa patienter och se om vi kan dra några slutsatser. 

Några patienter som kommit från Säbo behöver också diskuteras. Maria Glemfelt, Behnaz 

Farbod och Lotta Andersson samlar ihop lämpliga ärenden från SAMSA och vid nästa möte 

i uppdragsgruppen så presenteras de ärenden som är aktuella att diskutera och en arbetsgrupp 

sätts samman.  

 

§ 8. Övriga frågor 

Det är under punkten övrigt som vi tar hand om de verksamhetsnära frågorna.  

 

Kort information ifrån olika grupperingar 

 

Ledningsrådet                                    

Maria Glemfelt presenterar från ledningsrådet. GITHS har tagit fram ett förslag på 

uppdragshandling för utveckling.  

 

Styrgrupp närvård 

Möte har hållits den 2022-06-03. Charlotte Bliesener Falkenström informerar om några 

punkter som tagits upp; Arbetet med sköra äldre och vikten av att hålla ihop arbetet, 

Uppdragsgrupp barn och unga kommer vara med i ett arbete gällande tjänstedesign. 

Projektledarna för ”Matkassen” presenterade sitt arbete. Införandet för FVM skjuts till 2024 



 
 
och 2025. För övrigt se även protokoll från styrgruppens möte som publiceras på 

Närvårdssamverkans hemsida.  
 
 

SAMSA-förvaltning 
Ingela Sunneskär och Behnaz Farbod presenterar från två möten i SAMSA förvaltning. Man 

har omhändertaget önskemål om förändringar i SAMSA. Det kommer bli förändringar i SIP-

modulen. En grupp ska startas för Utveckling IT-SAMSA och Ingela Sunneskär efterfrågar 

deltagare. PexIP som ska ersätta Skype har testats och startdatum är 9 september. Testgrupp 

SAMSA behövs för att ha en stående grupp som har detta uppdrag och Behnaz kommer vara 

med i den stående gruppen.   

Information om SIP till invånare                              

Man kommer ta fram material för vuxna, ett för barn och deras föräldrar och ett för  att 

kunna lämna ut information på sjukhuset.  

 

Information ifrån SAMLA 

Maria Glemfelt var med på senaste mötet, men har ingen särskild information. 

Strategi för hälsa 

Anneli Westberg är deltagare i gruppen. Anneli känner inte att hon har tid eller att hon kan 

bidra med något och önskat bli utbytt. Ingen ersättare finns men någon ny behöver kanske 

utses. Dialog kommer att föras med ansvariga för Uppdragsgrupp Hälsa för att utskilja 

behovet av ny representant. Nästa möte är inplanerat fredagen den 6 maj och Anneli kommer 

då inte vara med.  

 

Suicid 

Ny workshop planeras till hösten och man arbetar med ett material som ska kunna användas  

kring äldre och suicid.  

 

Resultat gällande Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård  

Resultaten bifogas minnesanteckningen.  

 

Utvärdering påsk 

Det är bra om kommunen kan ta hem patienter innan alla dagar gått, även på helgen, för att 

underlätta arbetet på SÄS. Bland annat gäller det särskilt boende där personal finns.   

 

Möten 2023 

Förslag inför 2023 är att uppdragsgruppen har möten varje månad och då digitalt, men att 

avslutning vid sommar och jul sker fysiskt. Planering kommer ske enligt förslag. 

 

Inför sommaren 

Möten för avstämning för verksamheterna är inbokade varannan vecka under sommaren. 

Närvårdskontoret har skickat kallelser men SÄS ansvarar för att hålla i mötena.  

 

Rutin för ventilator på personer över 65 år 

Det är fler över 65 år som får ventilatorer och ett arbetssätt behöver tas fram. Maria 

Glemfelt, Ingela Sunneskär, Lotta Andersson och Elvy Johansson bildar en arbetsgrupp som 

ser vad som finns i till exempel andra delar av regionen och tar fram ett förslag. Fyrbodal har 

en rutin som är användbar att utgå ifrån.  
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Dokument kring dietist och logoped              

Det dokument som påbörjades gällande dietist och logoped har efterfrågats. Då läxan är 

avslutad och SÄS hanterar detta vidare så lyfts inte frågan igen.   

Förvägsplanering                               

Punkten avvaktas till hösten. 

Inkontinens material                     

Behov finns att sjukhuset skickar med inkontinensmaterial för ca 2 veckor för de patienter 

som inte haft detta förskrivet sedan tidigare då det kan ta tid innan det är 

ordnat/förskrivet/levererat. Gäller inte många patienter men det ställer till stora besvär om 

det inte finns med. Bra om det blir tydligt i planeringen i SAMSA att det är ett nytillkommet 

behov och att mottagande verksamheter då kan efterfråga medskick. På detta sätt slipper man 

akutbeställningar.  

1177 

I Fyrbodal finns ett arbetssätt för samverkande sjukvård som ska genomföras på sikt i 

MUST-området. Ulricehamn har blivit uppringda för uppdrag trots att arbetssättet inte startat 

och de får skriva en avvikelse till 1177. 

 

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för dagens möte och önskar alla en trevlig sommar. Nästa möte äger rum 

den 8 september 2022 kl. 08.30-12.00 och genomförs digitalt. 


